
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Poppe Johan van der Woning 
Hij werd op 6 april 1930 te Losser ge · 
boren. Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij 
te Raalte op 17 juli 1958 met 

Willemina Maria Nijboer. 
Terwijl niemand aan sterven dacht, was 
Johan thuis reeds overleden, 2 juni 1984, 
in de Narcisstraat 27 te Losser. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte· 
parochie te Losser werd hij begraven 
op 6 juni 1984. 

Johan was een rustig man, die in alle 
eerlijkheid probeerde een goed mens 
te zijn voor zijn vrouw, de vijf kinde
ren en voor iedereen, die met hem in 
contact kwam. Hij heeft ook zijn ver· 
driet gekend toen hij een zoontje vroeg 
terug moest geven aan de Schepper 
van het heelal. Juist omdat hij sterk 
stond in zijn geloof, heeft hij dit kun
nen verwerken, met vrouw en kinderen. 
Samen konden ze er over praten, sa
men overlegden ze en samen probeerden 
zij hun gezin hoog te houden. Het 
resultaat mag gezien worden. Hij heeft 
er hard en veel voor gewerkt als touw· 
baas, maar ook op vele andere manie· 

ren. Hij was zorgzaam, blij van karak· 
ter en plezierig om mee om te gaan. 
Dat hij een zeer goed muzikant was 
met zijn bes,bas, zullen we niet gemak· 
kelijk vergeten. Zijn grote instrument 
maakte indruk. 
De kanarievereniging deed nooit tever
geefs een beroep op hem. Hij was te· 
vreden met het kleine. Daarom, Heer, 
gunnen wij hem nu het grote, de eeuwi· 
ge zaligheid. Moge hij voor ons een 
voorspreker zijn bij U, Heer, opdat we 
elkaar eens terug mogen zien in de 
hemel. Dat vragen wij U door Christus, 
on ze Heer. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader, betuigen wij u on ze oprechte 
dank. 
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